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Приложение № 6.1 

 

ОП 1. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ  

 

I. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА НАСТОЯЩАТА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 
 

Обществената поръчка е с предмет: „Закупуване на ново оборудване и обзавеждане 

за сградата на общинска музейна колекция по проект: „Ремонт и обновяване на 

съществуваща сграда на общинска музейна колекция“ по две обособени позиции – за  

Обособена позиция № 1: „Доставка на оборудване за сградата на общинска музейна 

колекция, гр. Вършец“. 

Обществената поръчка се изпълнява в рамките на проект „Ремонт и обновяване на 

съществуваща сграда на общинска музейна колекция“  по договор за безвъзмедна 

финансова помощ № 12/07/2/0/00815 от 25.10.2017 г., финансиран по подмярка 7.2. 

„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по 

мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските 

райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. (ПРСР), 

съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР). 

 

II. ОБХВАТ И ЦЕЛ НА ПРОЕКТА 

 

Общата цел на проект „Ремонт и обновяване на съществуваща сграда на 

общинска музейна колекция“ в град Вършец, община Вършец е:   Подобряване на 

качеството и достъпа до културна инфраструктура на територията на община Вършец. 

Целта на проекта е едновременно да подобри средата и условията за живот, свързани с 

културния живот в град Вършец, както и да повиши привлекателността му като туристическа 

дестинация, към което са насочени и специфичните цели на проекта. 

Конкретна цел 1 – Подобряване на качеството на инфраструктурата, свързана с 

културния живот на община Вършец, чрез модернизиране на сградата на общинска музейна 

колекция; 

Конкретна цел 2 - Повишаване на туристическата привлекателност на община 

Вършец като туристическа дестинация, чрез популяризиране на културно-историческото 

наследство на региона. 

Настоящата обществена поръчка има за цел доставка на ново оборудване за 

сградата на общинска музейна колекция, град Вършец. 

III. ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО НАСТОЯЩАТА ОБЩЕСТВЕНА 

ПОРЪЧКА 

В настоящата обществена поръчка са предвидени доставка и монтаж на оборудване за 

сградата на общинска музейна колекция, гр. Вършец, както следва: 



 

Този документ е създаден в рамките на проект: № 12/07/2/0/00815 от 25.10.2017 г.: „Ремонт и обновяване на 

съществуваща сграда на общинска музейна колекция“, който се осъществява с финансовата подкрепа на ПРСР 2014-

2020 г, съфинансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР. Цялата отговорност за съдържанието на документ се носи от община Вършец и 

при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и 

Управляващия орган на ПРСР 

  2 / 6 

    

 

 

   

 

№ 
ВИД НА АКТИВА 

/ДОСТАВКАТА/ 

МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА 

ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПАРАМЕТРИ, 

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА 

ОБОРУДВАНЕТО 

КОЛИЧЕСТВО 

/БРОЙ/ 

1 

Компютърна 

конфигурация за 

стационарен PC 

 

 

 

 

* Всички параметри да се считат за минимални 

Процесор Dual Core 2.40 GHz, 2 MB cache  

Памет: MB 2048MB DDR3 1DIMM  

Твърд диск: 500GB 7.2krpm SATA 3.0 Gb/s  

Оптично устройство DVD+/-RW LS  

Видео карта Intergrated Graphics  

Звук  

Мрежа Ethernet Controller  

Модем -  

Разширителен порт 1 full-height PCIe x16; 1 mini 

PCI; 3 full-height PCIe x1  

Интерфейс 6 USB 2.0; 1 DVI-D; 1 VGA video; 1 RJ-

45; 1 audio in; 1 audio out; 1 microphone in  

Четец за карти -  

Аксесоари в комплекта  USB Value Standard 

Keyboard,  USB Optical Mouse  

Софтуер Free DOS  

Кутия  

Други  2011 x 20" LED LCD Monitor  

1 

2 Лаптоп 

* Всички параметри да се считат за минимални 

Софтуер:  Free DOS  

Процесор: Dual Core 1.3GHz, 1MB cache  

Памет:  MB:4096MB 1066MHz 2 memory slots (1 to 

configure) DDR3  

Твърд диск:  500GB 5.4krpm  

Оптично устройство:  DVD Super Multi  

Дисплей. inch:  15.6" ( 39.62 cm)  

Дисплей, резолюция:  1366x768  

Дисплей, тип:   TFT 16:9 LED  

Видео карта: Graphics  

Звук:  24-bit stereo  

Мрежа:   

Безжична мрежа:  802.11b/g/n   

Bluetooth:  Bluetooth 3.0 + HS  

UMTS/HSDPA слот:   

USB порт:  2 USB 2.0 Web камера, MP:  integrated 

VGA webcam with integrated microphone  

Клавиатура, тип:  Full-sized Keyboard  

1 
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3 
Лазерен 

принтер/копир/скенер 

*Всички параметри да се считат за минимални 
Компактно устройство съчетаващо принтер, 

скенер и копир. До 20 стр./мин (черно-бяло) 

Резолюция на печат до 2400 x 600 dpi 

Печат на първа страница до 10 секунди; LCD 

дисплей - 2 реда с 16 символа; Скорост на 

копиране до 20 копия/мин 

Копиране без компютър; Резолюция на копиране 

до 600 x 600 dpi; Увеличение / Намаление 25 - 

400% ; Сканиране към e-mail, изображение, файл 

или OCR; Оптична резолюция на сканиране до 600 

x 2,400 dpi ; Интерполирана резолюция на 

сканиране до 19,200 x 19,200 dpi; Консумация на 

ток при режим Deep Sleep до 0.9 W 

1 

4 
Комбиниран телефон и 

факс апарат 

* Всички параметри да се считат за минимални 

безжична DEST слушалка цифров телефонен 

секретар 

работа с формат А4 памет за 28страници CALLER 

ID копирна функция 

телефонен указател  100 номера /факс/ телефонен 

указател 200 номера/ 

слушалка/ цветен дисплей спикерфон sms 

съвместимост 

1 

5 Мултимедиен проектор 

*Всички параметри да се считат за минимални 

Яркост:  Normal / eco: 2 600 / 2 080 lumens; 

Контраст 3 000:1 

Разд. способност:  SVGA (800 x 600). Up to 1080i; 

Размер на екрана:  30" to 350" (76.2cm to 889cm) 

Други:  295 x 228 x 77mm; Тип матрица:  3LCD 

Display Technology . 

1 

6 
Мултифункционално 

устройство 3 в 1 

* Всички параметри да се считат за минимални 

Лазерен мултифункционален принтер , копир, 

скенер скорост на печат - 20 стр./мин резолюция 

на принтиране - 1200x1200 DPI скенер - цветен 

CIS, 1200 X 1200 DPI памет 128 МВ, процесор 600 

MHZ месечно натоварване 10 000 стр. интерфейс 

USB 2.0, wireless 802.11B/G/N стартов тонер за 500 

СТР. консумативи: MLT-D111S (1000 СТР.) тегло 

7.4 кг 

1 

7 Екран за прожекции 

 

Диагонал: минимум 136" (345.4 cm) 

Размери: минимум 243.8 х 243.8 cm 

Формат:  1:1 

Ъгъл на виждане на изображението: 160o 

Материал:  MaxWhite 

Цвят:  White 

1 
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8 
Колонен климатизатор - 

първи вид 

Минимум Qохл=7,1kW, минимум Qот=8,0kW, 

минимум средна ел консумация 2,5kW, минимум 

инсталирана мощност Neл = 3,0kW 

2 

9 
Колонен климатизатор - 

втори вид 

Минимум Qохл=3,4kW,Qот= 4,0kW, мининум 

средна ел консумация 1,0 kW, минимум 

инсталирана мощност   Neл = 1,5 kW 

 

2 

10 
Високо-стенен 

климатизатор 

Мимимум Qохл=3,4kW, минимум Qот= 4,0kW, 

минимум средна ел консумация 1,0 kW, минимум 

инсталирана мощност  Neл = 1,5 kW 

 

3 

11 
Влагозащитен 

конвектор Минимум Neл = 0,4 kW 
2 

12 Конвектор 
Минимум Neл = 0,4 kW 

1 

 

!!! Изискванията по техническата спецификация се считат за задължителни 

минимални изисквания към офертите. Неспазването им води до отстраняване на 

участника от поръчката. За всеки конкретно посочен в настоящата техническа 

спецификация стандарт, спецификация, техническо одобрение или друга техническа 

референция, Възложителят приема и еквивалентни такива.  

 

 Доставката и монтажът на оборудването, предмет на поръчката, ще се извърши в 

сградата на общинска музейна колекция, гр. Вършец; 

 

 Изпълнението на поръчката включва доставка с осигурен от Изпълнителя транспорт, 

разходите за който са включени в предложението за цена за изпълнение на поръчката; 

 

 Изпълнителят е длъжен да извърши монтаж на оборудването, за което е приложимо; 

 

 Изпълнителят е длъжен да извърши пробно изпитване на съответната техника; 

  

 Изпълнителят се задължава при извършване на доставката и монтажа на стоките да 

пази обекта, като не допуска повреди или липси по него; 

 

 Приемането на доставеното оборудване ще се удостоверява чрез подписване на 

приемо-предавателен протокол от представители на двете страни;  

 

 В случай на явни недостатъци по отношение на вида и количеството на доставяното 

оборудване, при приемането му ще се съставя констативен протокол за рекламация;  

 

 Всички останали условия, при които ще се реализира предметът на поръчката, 

правата и задълженията на страните, са подробно разписани в проекта на договор към 

документацията.  
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IV. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРЕДЛАГАНОТО ОБОРУДВАНЕ 

4.1. Да бъде ново и неупотребявано, за което Изпълнителят подписва декларация 

заедно с подписването на приемо-предавателния протокол; 

 4.2. Да бъде произведено от качествени материали, осигуряващи нормална, 

безпроблемна и безопасна експлоатация за периода на ползването им; 

 4.3. Да отговаря на Европейските стандарти за съответния вид продукт (ако има 

такива, приложими за него);  

4.4. В техническото предложение участникът задължително трябва да посочи 

производител и модел на предложените видове оборудване. За всеки отделен артикул 

участникът трябва да представи информационна брошура относно техническите 

характеристики и параметри, минимален гаранционен срок, инструкция за работа с 

оборудването, ако е приложимо и др. съпътстваща информация, свързана с монтаж и 

употреба.  

4.5. Минималния гаранционен срок на оборудването е 24 месеца, считано от датата на 

подписване на приемо-предавателен протокол между страните за приемане на дейностите, 

включени в поръчката; 

4.6. При повреда на оборудването, принадлежностите и пособията в гаранционния 

срок, Изпълнителят следва да осигури сервиз на място не по-късно от 48 часа от 

уведомяването.  

 

V. ОБХВАТ НА ДЕЙНОСТИТЕ 

Дейностите, предмет на настоящата поръчка включват: доставка, монтаж (където е 

приложимо) и гаранционно поддържане на оборудването. Изпълнителят следва да осигури 

гаранция и поддръжка на доставеното оборудване за оферирания от него срок в техническото 

предложение, който трябва да е не по-малък от минимално посочения срок съгласно 

техническата спецификация. Изпълнителят следва да предвиди обучение на персонала за 

работа с доставеното оборудване, където е приложимо.  

 

VI. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

ВАЖНО!!! В изпълнение на разпоредбата на чл. 48, ал.2 от ЗОП и чл. 49, ал. 2 от 

ЗОП да се счита добавено и да се чете "или еквивалент" навсякъде, където в 

документацията по настоящата поръчка са посочени стандарти, технически 

одобрения или спецификации или други технически еталони, както и когато са 

посочени модел, източник, специфичен процес, търговска марка, патент, тип, 

конкретен произход или производство. 
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На основание чл. 50, ал. 1 от ЗОП, когато техническите спецификации са 

определени съгласно чл. 48, ал. 1, т. 2, възложителят не може да отстрани оферта на 

основание, че предложеното строителство, доставки или услуги не съответства на 

посочения стандарт, спецификация, техническа оценка или техническо одобрение, 

ако участникът докаже в своята оферта с подходящи средства, включително чрез 

доказателствата по чл. 52, че предлаганите решения удовлетворяват по еквивалентен 

начин изискванията, определени от техническите спецификации. 

На основание чл. 50, ал. 1 от ЗОП, когато технически спецификации са 

определени съгласно чл. 48, ал. 1, т. 1, възложителят не може да отстрани оферта за 

строителство, доставки или услуги, които съответстват на български стандарт, 

въвеждащ европейски стандарт, европейска техническа оценка, обща техническа 

спецификация, международен стандарт или стандартизационен документ, установен 

от европейски орган по стандартизация, ако участникът докаже в своята оферта с 

подходящи средства, включително чрез доказателствата по чл. 52 от ЗОП, че тези 

стандартизационни документи се отнасят до определените от възложителя 

изисквания за работни характеристики и функционални изисквания. 

 

 


